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A környezeti etika 
 

„Veszélyesebbé váltunk a természetre, 
mint amilyen ő valaha is volt ránk nézve.” 

Hans Jonas 
 
Ki is felel a környezetért? 
 
„Élj, táplálkozz, közlekedj, pihenj, szeress öko-intelligensen!” Ezzel a mottóval indult 
útjának idén januárban három, ifjúsággal foglalkozó szervezet részvételével az Ifjúsági 
Összefogás a Fenntartható Dél-alföldért című program. 
 
Hogy miről is szól a program? Az emberekről és az őket körülölelő környezetről!  
A szervezők célja a programokkal, hogy provokálja és ráhangolja a résztvevő fiatalokat, 
mint a jövő biztos szereplőjét arra, hogy tudják, rajtuk is múlik milyen lesz a világ! 
Szeretnénk a résztvevőknek segíteni az új típusú jövő választásban, ugyanis ha az 
életvitelben, vásárlás során, a pihenés és utazások alkalmával okos döntéseket hoznak a 
résztvevők, máris élhetőbb környezetben és boldogabb, szebb jövő lehet. Sok érdekes és 
gyönyörű kapcsolattal gazdagodhat az aki környezettudatosan él. Arra kérjük a 
résztvevőket, hogy ebben az életvitel kialakításban legyünk most együttműködő 
partnerek! 
 
A színesebbnél színesebb programokkal vár minden érdeklődőt a program, melyekkel 
bővebben a www.fenntarthatodelalfold.hu weboldalon lehet megismerkedni. Olyan 
információkkal találkozhat a résztvevő, melyeknek célja elsősorban a lakó- és települési 
környezeted a természetes és ember alkotta értékeinek, valamint az otthonosság 
érzésének, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatása. 
 
Tudta Ön, hogy a környezettudatosság nagymértékben összefügg a megfelelő „környezet 
etikával”, a „természeti és épített értékekkel”, a „pihenéssel és a rekreációval”, a 
„mobilitással és közlekedéssel, az „egészséges táplálkozással” valamint a megfelelő 
„fogyasztói szokásokkal”? 
 
 

Szeretne Ön is ÖQ intelligens lenni? A környezetért Mindenki felel! 
 

A programról bővebb információkat a www.fenntarthatodelalfold.hu 
weboldalon található! 
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Környezeti értékek: természeti értékek, épített értékek 
 

„Az emberiség már régen elhagyta az őserdőt, 
de ma újra dzsungelben él: az általa 

létrehozott dolgok mesterséges dzsungelében, 
amely azonnal szeme elé tárul, 

amint gépkocsijával végighajt kisebb, 
vagy nagyobb városainkon.” 

 
Richard Neutra 

 
A természetes és az épített környezet tisztelete, amelyben élünk ezek 
értékeinek megismertetésével érhető el. 
 
A mindennapi környezetünk tisztelete végső soron a környezeti erőforrásokkal való 
takarékos bánásmóddal a környezet „terhelésének” a csökkentését segíti elő.  
Mindenki aki körülöttünk él közösen alakítja ki azt az életvitelt, életmódot, amivel a 
környezet terheléseket csökkenteni lehet. Nem elfelejthető hogy a környezetért, nem 
más felel, hanem mindenki! 
De ebben a gondoskodásban mindannyian egymásra vagyunk utalva! A közös felelősség 
a személyes felelősségekből áll össze, így válhat igazzá az a meggyőződés, a tapasztalat, 
hogy az élővilág és annak életközösségei – ezen belül a körülvevő környezet, a család, a 
lakó- és nagyobb közösségek is, – ami összességében a társadalom jólétének a 
megőrzése, kialakítása és fejlesztése közös felelősségünk.  
 
A mindennapi tapasztaltok ellenére is bíznunk kell egy tudatos, fiatalok által szervezett, 
összefogásban, azért, hogy a természet és az egyén kölcsönös összhangban éljen 
egymással – minden csak Rajtunk múlik! Az „Ifjúsági Összefogást”, a partnerkapcsolat 
építést azon a környéken ahol élünk – a dél-alföldi regionális természeti és épített 
környezetének jelentőségének a kiemelésével mutatjuk be.  
 
Szeretnénk az érdeklődőkkel megismertetni azokat a kapcsolatokat, amelyek a 
természeti és épített környezettel, a lakással valamint az emberi tevékenységekkel 
összefüggésben vannak. Meg akarjuk mutatni azokat a lehetőségeket, amelyeket 
mindenki a saját épített és természeti környezetedben hatékonyan ki tud használni – 
játékosan bár, de - figyelve a természeti értékekre. Feladatunk olyan üzenet átadása 
minden érdeklődő számára, amely alapul szolgál a környezetet védő, javító és fenntartó 
tevékenységhez – cél a játszva tanulás és tapasztalás, melynek segítségével 
érzékelhetővé és értelmezhetőek válnak a környezeti összefüggések, és értékek. 

 
 

Szeretne Ön is ÖQ intelligens lenni? A környezetért Mindenki felel! 
 

A programról bővebb információkat a www.fenntarthatodelalfold.hu 
weboldalon található! 
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Pihenés, rekreáció 
 

„Az ember annyit ér, amennyit használ” 
 

Széchenyi István 
 
 
Tanulni a természetben? 
 
A tankönyvek a pihenés és a rekreáció fogalmát a következőképpen írják le számunkra:  
 
„Mindazon elfoglaltságok összességét, amelyekkel az egyén tetszése szerint foglalkozhat, legyen az 
pihenés, szórakozás, szabadon választott képzés, amely javítja az egyén és a közösség társadalmi 
helyzetét oly módon, hogy ez által munkahelyi, családi és társadalmi kötelezettségektől mentesül.” 
 
Hogy is van ez? Fejtsük meg együtt!  
 
Na, nézzük csak: az egyes emberek - a körülöttünk élő emberek – összefoglalva a társadalom – 
közvetlenül vagy a gazdaság révén a saját szükségleteik kielégítése miatt, mindennapi szokásaik 
elvégzése érdekében a természetes környezetből – csúnyán fogalmazva – használjuk el – azokat a 
javakat, amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott.  
Nagyszüleinknek a pihenést a szabadidő aktív eltöltése jelentette. Ma a pihenés központú 
szabadidős tevékenység leginkább inaktív, ha mégis aktív, akkor viszont fogyasztásközpontú, mert 
a „shoppingolást” ma pihenésnek tartják, lásd például a „plázázás” fogalmát. Amíg nagyapánk 
kézen fogta a nagymamát és egy könnyű séta során a közeli rétre, erdőbe, parkba sétáltak, vagy 
megnézték, hogy milyen az a ház ahol még az Ő nagyszüleik éltek, a M nemzedékezünk már 
elfeledte ezt a nagyon is hasznos lehetőséget arra, hogy együtt lehessen, véleményt formálhasson 
bizonyos dolgokról azokkal, akik számára hitelesek, akiket szeret. A nemzedékek változnak úgy, 
mint a szokások is, de az élményszerzés és nyújtás igénye a gondolkodó ember számára örök. 
Fontos, hogy a generációk együtt is jól érezhessék magukat, s ehhez legjobb színtér a természet, a 
szabad játékok. 
 
A fenntarthatóság, vagyis a természeti és természetes körforgás biztosítása azt kívánja meg az 
emberektől, hogy a jelen és jövő nemzedékek életéhez szükséges természeti és épített környezet 
minőségét, értékeit mindenképpen tiszteljük és megőrizzük. Hívjuk ezt egy természeti 
rendszernek: ebből a rendszerből az ember annyit és olyan körülmények között használhat el, 
amennyit önmaga is hozzátesz. 
Íme egy idevágó idézet: „Az ember annyit amennyit használ” Széchenyi István 
A fontos tehát az, hogy az ember ne korlátozza saját életterének és tágabb környezetének esélyeit, 
sőt hagyja élni jövőbeli generációkat is. A fenntarthatóság célja mindezek értelmében egy olyan 
emberi társadalom működtetése, amelyben a Földünk részeként, azzal természetes összhangban 
élhetünk. 
 
A természettel mindenki tud ÖQ intelligensen bánni, hogy ha saját szabadidőt aktív és 
hasznos eltöltéséhez kiemelt helyszínként a saját épített és természeti környezetedet 
választjuk, természetesen csakis környezetbarát módon. 
 
 

Szeretne Ön is ÖQ intelligens lenni? A környezetért Mindenki felel! 
 

A programról bővebb információkat a www.fenntarthatodelalfold.hu 
weboldalon található! 
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Mobilitás, közlekedés 
 

„Festina lente!”  
„Lassan járj, tovább érsz!” 

 
Ki mivel jár iskolába vagy a munkahelyre? 
 
Gyalog? Kerékpárral? Busszal? Autóval? 
 
Az élhető épített és természetes környezet elengedhetetlen feltétele a környezetbarát 
közlekedési módok elterjedése. Találjuk ki, hogy az előbb felsoroltak alapján melyik kettő 
a kakukktojás? 
 
Rájöttünk? Jól gondoljuk! 
A mobilitás és a mindennapi közlekedés kapcsolata szoros összefüggésében van a 
környezettel és még nagyon sok minden mással. Közelítsük meg ezt most egy kicsit 
gazdasági szempontból, olyanból, amelyet lassan minden nap lehet hallani. 
 
A közlekedési eszközöket – és a környezetet is – az energia hajtja, működteti. Ez egy 
fogalom: nem látjuk, nem tudjuk kézzel megfogni, de mindennap tapasztaljuk jelenlétét.  
Vegyük példának az energia és a környezet továbbá nem utolsó sorban, a már említett 
gazdaság összefüggését. Egy kicsit leegyszerűsítve a dolgot mondhatnánk úgy is, hogy a 
mobilitás alapvető gazdasági előnye az, hogy a hagyományos hajtóanyagok 
forgalmazásából (amit összefoglalva meg nem újuló energiahordozóknak hívnak, és a 
természetből nyernek ki), amiből például a benzin készül, ami az autót hajtja, vagy a 
kerozin, ami a repülőt magasban tarja – az államok adót, vagyis pénzt szednek be a 
forgalmazó vállalatoktól. Ezek az adók az egyes országok éves bevételének több mint 
a felét is adják, és részbeni hiányuk (az adónak és az energiahordozóknak is) komoly 
működési zavarokat okozhatna egy-egy ország gazdasági életében. 
 
És hol is van a természet, amiből az energiahordozókat kinyerik? Mi is a fontos a 
számunkra? Ugye ezek elgondolkoztató kérdések a fentiek alapján nemde? 
 
A mobilitás – az előbb elmondottak alapján – káros hatással van az emberre és 
környezetére, de nélküle elképzelhetetlen az élet. Ezért a mobilitásnak, mint a 
fenntarthatóság fontos elemének a környezetkárosító hatásaira feltétlenül oda kell 
figyelni. 
 
A kerékpár nemcsak játékszer, sportszer, hanem – elsősorban – közlekedési 
eszköz! 
 

Szeretne Ön is ÖQ intelligens lenni? A környezetért Mindenki felel! 
 

A programról bővebb információkat a www.fenntarthatodelalfold.hu 
weboldalon található! 
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Egészséges táplálkozás 
 

„A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, 
hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, 

de nem elegendőek ahhoz, 
hogy kielégítsék mindenki mohóságát.” 

 
Mahatma Gandhi 

 
Almával a hamburger ellen! 
 
Gondolom hallottunk már a „bio” kifejezésről – hát persze, hiszen a csapból is az folyik manapság: 
„bio” így, „bio” úgy – annyit lehet róluk hallani, hogy az emberek már lassan félnek tőlük, sőt 
egyenesen kerülik a „bio”-t. 
 
Napjaink – sőt talán az utóbbi évek - hírei egyre másra a silány minőségű, vegyszerektől 
hemzsegő, vagy éppen újracímkézett, lejárt szavatosságú élelmiszerekről szólnak. Lassan az az 
érzése támad az embernek, hogy nem marad olyan élelmiszer, amelynek a káros hatását, vagy 
annak az ellenkezőjét, egészségre ártalmas összetevőit vagy „bio” megjelölése ellenére ártalmas 
vegyszertartalmát be nem vizsgálták volna. 
 
Pedig ha tudnák! Mit is takar és miért is jó a „bio”? 
 
Az általunk elfogyasztott élelmiszerek előteremtése a termelő tevékenységekkel az emberi lét 
alapja, tehát nagy jelentőségű. A táplálékunk, amit elfogyasztunk, a környezetünkből származik, 
ezért könnyen belátható, hogy a meggondolatlan környezethasználatok sora veszélyeket rejt 
magában az élelmiszertermelésben is.  
 
Az élelmiszertermelés során az ember a környezeti elemeket használja, és amennyiben azok 
szennyeződnek, a szennyeződés megjelenik az élelmiszerekben, és az hatással lesz az előállításra 
kerülő termékekre és a fogyasztóra. Rád és családodra is! A helyi termelők által termelt élelmiszer 
felhasználása kisebb környezeti terheléssel jár, mivel nincs szükség a nagy távolságú szállításra, a 
hosszú eltartatás miatti tartósításra sem.  
 
A felelősség az emberé, tehát a miénk, a fogyasztóké! 
 
A környezetbarát és egészségvédő helyben termelt bioélelmiszereket mérgek nélkül termesztik, 
csak a környezeti elemek megújuló képességének mértékéig használják azokat. A biogazdálkodás 
során, direkt módon, a tevékenység hatékonyságának fokozás érdekében nem szennyezik 
környezeti közeget – tehát magát az előállított élelmiszert. Az ebben a formában előállított 
természetes élelmiszereket, nagyobb gonddal termelik meg, figyelve a talaj, a víz, a növények és 
állatok, és általában a környezet állapotára, egészségére is. 
 
Nem lehet egészséges az, aki beteg környezetből származó táplálékon él. De 
gondolkodásunkban a környezetük és az egymás iránti toleranciát nélkülöző emberek 
sem tudják megőrizni környezetüket utódaink számára, pedig abból csak egy van. 
 
 

Szeretne Ön is ÖQ intelligens lenni? A környezetért Mindenki felel! 
 

A programról bővebb információkat a www.fenntarthatodelalfold.hu 
weboldalon található! 
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Fogyasztói szokások 
 
 

„A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, 
hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.” 

 
Kahlil Gibran 

 
ÖQ fogyasztói hatékonyság? Hogy is van ez? 
 
Egy Európai Uniós irányelv és kezdeményezés alapján minden országnak és a bennük élő 
embereknek oda kell figyelniük és szabályozniuk kell a természeti erőforrások egyenlőbb elosztását 
és biztosítani kell azok fenntartható használatát, úgy, hogy a már előzőekben említett mindennapi 
gazdasági növekedés ne okozza az embereket körülvevő környezet állapotának romlását, de 
egyúttal növelje az erőforrások hatékony kihasználását és a termelékenységet. 
 
Akkor hogyan is van ez a hatékony termelés, és nagy távolságokban egyenrangú piaci részvéte, 
meg a környezetünk állapotának védelme? 
 
Az emberek növekvő fogyasztásával jár a növekvő természeti erőforrások (energia, víz, stb) 
használata és a növekvő hulladéktermelés is. Az egyenetlen társadalmi szociális fejlődés - 
amiről manapság szintén sokat lehet hallani: a szegénység, alacsony jövedelem, hátrányos munka 
és életkörülmények, alacsony szintű életminőség is mind, mind ugyanúgy összefügg a 
természettel, mint az autóforgalom megnövekedésével járó növekvő szennyezőanyag 
kibocsátás.  
Az előző hetekben részletesen hallhattál egy-egy kiragadott motívumról – számos egyéb gond 
mellett - ezen problémák megoldása napjaink kihívása, amelyek a fenntarthatóság gyakorlati 
megvalósítási kérdései közé tartoznak. 
 
A fenntarthatóságot már a korábbiakban összefüggésbe hoztuk a környezettel, mit emberi 
értékkel. Ez egy kicsit más szemszögből összefüggésben van a saját egyéni -, és a téged körülvevő 
emberek csoportos és környezeti igényeinek folyamatos kielégítésével.  
 
Hogy mit is értünk ez alatt?  
 
A megfelelő életkörülmények és annak az elérése, megtartása érdekében a már említett gazdasági 
feltételeket úgy kell biztosítani, hogy közben a környezeti feltételeket is megőrizzük.  
 
A megfelelő életminőség, társadalmi „jólét” biztosításának kötelezettsége, nemcsak 
Ránk, de majd gyermekeinkre, unokáinkra is vonatkozni fog! Viszont ne feledjük: Föld 
csak egy van! 
 
 

Szeretne Ön is ÖQ intelligens lenni? A környezetért Mindenki felel! 
 

A programról bővebb információkat a www.fenntarthatodelalfold.hu 
weboldalon található! 
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